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150520    150520    V.20-02036 (A) 

*2002036*  

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠-٨فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

  حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      

تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة     
  الفساد ملكافحة

    
  مواضيعي من إعداد األمانةتقرير     

    

  ملخص  
ــــــيع التجارب الناجحة واملمارســــــات اجليدة    يتضــــــمن هذا التقرير معلومات عن أش

والتحديات واملالحظات املســــتبانة يف الدورة الثانية آللية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
  وقائية) من االتفاقية.ملكافحة الفساد، مع التركيز على تنفيذ الفصل الثاين (التدابري ال

  
   

  

  *  CAC/COSP/IRG/2020/1. 
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  مقدمة التقرير ونطاقه وهيكله  -أوال  
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٤٤و ٣٥وفقا للفقرتني   -١ من اإلطار املرجعي آللية اس

ملكافحة الفســاد، أعد هذا التقرير املواضــيعي من أجل جتميع أشــيع وأنســب ما ورد يف اخلالصــات 
االســــتعراضــــات القطرية من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارســــات اجليدة الوافية وتقارير 

  والتحديات واملالحظات، لتقدميها إىل فريق استعراض التنفيذ ليستند إليها يف عمله التحليلي.
وحيتوي هذا التقرير على معلومات عن تنفيذ الفصـــــل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية من   -٢

جانب الدول األطراف املســتعَرضــة يف الدورة الثانية آللية اســتعراض التنفيذ. وهو يســتند إىل املعلومات 
اضـــــات القطرية الواردة يف اخلالصـــــات الوافية اليت وضـــــعت يف صـــــيغتها النهائية وتقارير االســـــتعر

املنجزة وقت صياغة هذا التقرير. ويركز التقرير على االجتاهات القائمة يف التنفيذ  ٣٤الـــلالستعراضات 
ويورد أمثلة له، ويتضــمن جداول ونصــوصــا مؤطرة وأشــكاال توضــح أشــيع التحديات واملمارســات 

لك املســتبانة يف التقرير املواضــيعي اجليدة. وتتوافق االجتاهات املســتبانة يف هذا التقرير إىل حد بعيد مع ت
الســــابق. وعلى الرغم من ذلك، فإن حتليل أحدث البيانات اســــتبان بعض الفوارق اجلديدة فيما يتعلق 

ومىت توافر مزيد من البيانات من االســتعراضــات القطرية املنجزة،  )١(باالجتاهات اإلقليمية ذات الصــلة.
للفصــــل الثاين من االتفاقية يف اإلصــــدارات املقبلة للتقارير ســــيورد حتليل أمشل لتنفيذ الدول األطراف 

  املواضيعية واإلضافات اإلقليمية.
ومع مراعاة االرتباط بني خمتلف مواد الفصـــول املوضـــوعية األربعة لالتفاقية، يســـتند هذا   -٣

انا قيد التقرير إىل التقريرين املواضـــــيعيني الســـــابقني عن تنفيذ الفصـــــلني الثالث والرابع، اللذين ك
االســـتعراض يف الدورة األوىل آللية اســـتعراض التنفيذ. ويتبع هيكل هذا التقرير هيكل اخلالصـــات 

  مواضيع وثيقة االرتباط.مواد والوافية، إذ يقوم بتجميع 
    

 مالحظات عامة بشأن التحديات القائمة واملمارسات اجليدة يف تنفيذ  -ثانيا  
  األمم املتحدة ملكافحة الفسادالفصل الثاين من اتفاقية 

اســــتعراضــــا قطريا،  ٣٤ميثل الشــــكالن واجلدوالن الواردان أدناه بيانات مســــتمدة من   -٤
ويقدمان نظرة إمجالية حتليلية عن التحديات املشـــتركة واملمارســـات اجليدة يف تنفيذ الفصـــل الثاين 

  )٢(االتفاقية. من
    

__________ 
استعراضات لدول جمموعة آسيا واملحيط  ٧ة، واستعراضا منجزا لدول املجموعة األفريقي ١٤يستند هذا التقرير إىل   )١(  

استعراضات لدول جمموعة أمريكا الالتينية  ٣استعراضات ملجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، و ٧اهلادئ، و
استعراضات لدول جمموعة أوروبا الشرقية. ومن مث، فإن عدد التوصيات واملمارسات اجليدة املستبانة  ٣ي ووالكاريب

 ن ممثال بالنسبة لبعض املجموعات اإلقليمية كما هو بالنسبة ملجموعات أخرى.يكو ال قد
 .٢٠٢٠آذار/مارس  ١٦تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات القطرية املنجزة حىت   )٢(  
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  ١الشكل     
  لفصل الثاين من االتفاقيةالتحديات املستبانة يف تنفيذ ا    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

  ١اجلدول     
  االتفاقيةأشيع التحديات يف تنفيذ الفصل الثاين من     

  

  مادة االتفاقية
عدد الدول اليت قدمت 

  توصيات بشأهنا
عدد التوصيات 

  أشيع التحديات املواجهة يف التنفيذ (مرتبة حسب مواد االتفاقية)  الصادرة

ضعف تنسيق وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، مبا يف ذلك عدم وجود مؤشرات   ٥٢  ٣٠   ٥املادة 
املحرز، وعدم وجود جداول زمنية، وعدم وجود هياكل للمساءلة؛ لقياس التقدم 

وحمدودية نطاق واتساق وفعالية السياسات الوطنية ملكافحة الفساد؛ وعدم وجود تدابري 
ملنع الفساد؛ وعدم إشراك اجلهات ذات املصلحة على النحو الكايف يف حتديد مدى 

  تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وتنقيحها
عدم وجود هيئات وقائية خمصصة ملكافحة الفساد وعدم كفاية املوارد املخصصة هلذه   ٤٠  ٢٧  ٦املادة 

اهليئات؛ وعدم كفاية االستقاللية القانونية والتشغيلية هليئات مكافحة الفساد اليت تضطلع 
مبهام وقائية؛ وافتقار املوظفني إىل التدريب املناسب؛ وضعف التنسيق بني خمتلف هيئات 

  مكافحة الفساد
عدم وجود إجراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب العمومية اليت تعترب   ٩٤  ٣٣  ٧املادة 

عرضة للفساد بصفة خاصة، وملناوبتهم على تلك املناصب؛ ونقص الشفافية يف استقدام 
العمومية وانتخاب املوظفني العموميني؛ وقصور املعايري املتعلقة بالترشيحات للمناصب 

شاغليها؛ وعدم وجود تشريعات أو تدابري إدارية شاملة لتنظيم متويل املرشحني لتويل 
املناصب املنتَخبة ومتويل األحزاب السياسية؛ وعدم كفاية تشريعات أو آليات منع 

  تضارب املصاحل أو وضع ضوابط له

 عدد التوصيات عدد الدول اليت قدمت توصيات بشأهنا

١٠املادة  ٩املادة  ٨املادة  ٧املادة  ٦املادة  ٥املادة  ١١املادة  ١٢املادة  ١٣املادة  ١٤املادة 



CAC/COSP/IRG/2020/3
 

4/22 V.20-02036 
 

  مادة االتفاقية
عدد الدول اليت قدمت 

  توصيات بشأهنا
عدد التوصيات 

  أشيع التحديات املواجهة يف التنفيذ (مرتبة حسب مواد االتفاقية)  الصادرة

املوظفني العموميني، أو اقتصار تطبيقها على فئات معينة عدم وجود مدونات لقواعد سلوك   ٩٥  ٣١  ٨املادة 
من املوظفني العموميني؛ وحمدودية قنوات اإلبالغ وتدابري احلماية املتاحة للموظفني 

العموميني لإلبالغ عن أفعال الفساد؛ وقصور التدابري املتعلقة مبنع تضارب املصاحل، مبا يف 
 ة واألعمال الثانوية وإقرارات الذمة املالية وقبول اهلداياذلك التدابري املتعلقة باألنشطة اخلارجي

عدم فعالية نظم املراجعة والطعن الوطنية يف مسائل االشتراء العمومي؛ وقصور طرائق اختيار   ٦٤  ٢٨  ٩املادة 
وفرز موظفي املشتريات ونقص تدريبهم؛ وعدم إلزام موظفي املشتريات باإلفصاح عن 

املشتريات العمومية، وعن موجوداهتم؛ وعدم وجود نظم اشتراء فعالة سيما يف   مصاحلهم، ال
قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (االشتراء اإللكتروين)؛ وحمدودية الشفافية يف 
عملية اعتماد امليزانية؛ وانعدام أو حمدودية نظم إدارة املخاطر والرقابة الداخلية يف جمال إدارة 

  األموال العمومية
عدم توافر تشريعات أو تدابري تنظم وصول الناس إىل املعلومات، ووجود ثغرات يف األطر   ٣٩  ٢٤  ١٠املادة 

القائمة، يف حال وجود تشريعات وتدابري من هذا القبيل، وقصور تطبيقها؛ واإلجراءات 
  اإلدارية املفرطة التعقد املتعلقة بأداء اخلدمات العمومية والوصول إىل املعلومات العامة 

  زاهة يف جهاز النيابة العامةزاهة القضائية والنعدم كفاية التدابري املتخذة لتدعيم الن  ١٨  ١٤   ١١املادة 
حمدودية التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص؛ وعدم وجود قيود على   ٨٧  ٣٠  ١٢املادة 

اخلدمة، أو ضيق نطاق تلك نشاط املوظفني احلكوميني السابقني يف الفترة الالحقة لترك 
القيود؛ وعدم كفاية تدابري منع إساءة استخدام اإلجراءات املتعلقة باإلعانات والرخص اليت 
متنحها السلطات العمومية لألنشطة التجارية؛ وحمدودية أو عدم كفاية املعايري واإلجراءات، 

ع اخلاص وعدم مثل مدونات قواعد السلوك، اليت هتدف إىل ضمان نزاهة كيانات القطا
كفاية التدابري املتعلقة برصد االمتثال لتلك املعايري واإلجراءات؛ وعدم وجود تشريعات 

بشأن عدم جواز اقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى أو املتكبدة يف تعزيز سلوك فاسد من 
  الوعاء الضرييب، أو عدم كفاية التشريعات املوجودة

جتمع املدين يف منع الفساد ومكافحته، ألسباب منها عدم تنفيذ حمدودية مشاركة امل  ٢٥  ١٦  ١٣املادة 
القوانني واإلجراءات ذات الصلة أو عدم كفاية تنفيذها؛ وعدم التشاور مع املجتمع 

املدين أثناء وضع استراتيجيات أو سياسات أو تشريعات مكافحة الفساد؛ وعدم كفاية 
املدين؛ وعدم كفاية التدابري املتخذة أو  التعاون بني األجهزة احلكومية املعنية واملجتمع

  اآلليات املوجودة لإلبالغ عن الفساد
وجود ثغرات يف التشريعات واللوائح التنظيمية الرامية إىل مكافحة غسل األموال ومتويل   ٦٧  ٢٦   ١٤املادة 

اإلرهاب يف بلدان معينة؛ ووجود نقاط ضعف مؤسسية يف جمال اإلشراف املايل؛ ونقص يف 
تنفيذ املعايري والتوصيات الصادرة عن هيئات الرصد الدولية األخرى؛ وقصور التدابري 

املتخذة لكشف ورصد نقل النقود والصكوك املالية حلاملها القابلة للتداول عرب احلدود؛ 
  وعدم كفاية اإلشراف على خدمات حتويل األموال أو األشياء العالية القيمة
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  ٢الشكل     
  املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية    

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
       

  ٢اجلدول     
  املمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيةأشيع     

  

  مادة االتفاقية
عدد الدول اليت لديها 

  ممارسات جيدة
عدد املمارسات 
  أشيع املمارسات اجليدة يف التنفيذ (مرتبة حسب مواد االتفاقية)  اجليدة املستبانة

والربامج الدولية واإلقليمية اليت تعاجل مكافحة الفساد؛ ووضع املشاركة النشطة يف املنظمات   ٢٦  ١٩  ٥املادة 
ت ملكافحة الفساد بعد التشاور مع اجلهات ذات املصلحة؛ وتنفيذ طائفة اسااستراتيجيات وسي

واسعة من األنشطة والتدابري يف جمال منع الفساد، منها تنفيذ محالت وطنية وإدراج مبادئ 
  زاهة يف املناهج التعليميةالن

من املوارد واملوظفني  يما يكفوجود ميزانيات مستقلة هليئات مكافحة الفساد الوقائية، وتوفري   ١١  ٩  ٦املادة 
  املتخصصني لتلك اهليئات

حتديد املناصب اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة، واعتماد تدابري إضافية لفرض ضوابط   ٨  ٨  ٧املادة 
بشأن تلك املناصب؛ واإلعالن عن الشواغر يف املناصب العمومية بوسائل متنوعة؛ والتنظيم 

  الشامل لتمويل األنشطة السياسية 
زاهة يف واألخالقيات يف اخلدمة العمومية؛ وإنشاء وحدات معنية بالنزاهة اختاذ تدابري لتعزيز الن  ٩  ٨  ٨املادة 

  خمتلف الوزارات واإلدارات؛ وتوفري محاية كافية للموظفني القائمني بإعداد التقارير
تعليق إرساء العقود أثناء وزاهة؛ استخدام نظم االشتراء اإللكتروين ووضع مواثيق للن  ١٤  ١٣  ٩املادة 

ختاذ تدابري متنوعة لضمان الشفافية يف املناقصات العمومية؛ واختاذ تدابريإجراءات الطعن؛ وا
لتعزيز الشفافية يف عملية وضع امليزانية، مبا يف ذلك من خالل استخدام أدوات تفاعلية 

  متاحة على اإلنترنت

 عدد الدول اليت لديها ممارسات جيدة عدد املمارسات اجليدة
١٠املادة  ٩املادة  ٨املادة  ٧املادة  ٦املادة  ٥املادة  ١١املادة  ١٢املادة  ١٣املادة  ١٤املادة 
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  مادة االتفاقية
عدد الدول اليت لديها 

  ممارسات جيدة
عدد املمارسات 
  أشيع املمارسات اجليدة يف التنفيذ (مرتبة حسب مواد االتفاقية)  اجليدة املستبانة

ة من خالل إرساء إطار متني لتيسري الوصول إىل املعلومات؛ وتبسيط اإلجراءات اإلداري  ١٠  ٩  ١٠املادة 
  استخدام الوسائل اإللكترونية 

  استحداث نظام إلدارة القضايا من أجل تعزيز الشفافية يف توزيع القضايا  ٤  ٤  ١١املادة 
اتساع مشاركة القطاع اخلاص يف إعداد سياسات مكافحة الفساد؛ ووجود تدابري لتعزيز   ٧  ٦  ١٢املادة 

  الشفافية يف كيانات القطاع اخلاص
وجود تدابري لتعزيز مشاركة الناس واملشاورات الواسعة النطاق، مبا يف ذلك دعوة ممثلي املجتمع  ١٩  ١٢  ١٣املادة 

املدين إىل إبداء تعليقات على مشاريع القوانني، أو االخنراط يف تدابري منع الفساد؛ وتيسري إبالغ 
تطوير مناهج تعليمية و هيئات مكافحة الفساد عن السلوك الفاسد من خالل قنوات متعددة؛

  زاهة؛ وتنفيذ أنشطة تدريبية ومحالت إعالمية متواترةمصممة خصيصا بشأن الن
وجود نظام وطين راسخ ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ ووجود تنسيق سليم بني   ١٧  ١١  ١٤املادة 

  اهليئات؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل 
      

  تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثا  
هيئات مكافحة ) وهيئة أو ٥سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية (املادة   -ألف  

  )٦الفساد الوقائية (املادة 
تقر االتفاقية بأن اختالف النظم والتقاليد القانونية للدول األطراف قد يســـــتلزم اتباع هنج   -٥

املختلفة اليت تتبعها الدول األطراف يف هذا  النُُّهج. وميكن إمجاال تصــــــنيف ٥خمتلفة لتنفيذ املادة 
التايل: (أ) وضـــع اســـتراتيجية وطنية شـــاملة ملكافحة الفســـاد، كوثيقة وحيدة الصـــدد على النحو 

كوثيقة مدجمة يف وثائق حكومية اســـــتراتيجية أخرى؛ أو (ب) وضـــــع اســـــتراتيجيات ملكافحة  أو
الفســاد خاصــة بقطاعات حمددة؛ أو (ج) تطبيق ســياســة ضــمنية قد ال تكون دائما مدونة يف وثيقة 

ــــــاد عند إعداد معينة، ولكنها تنفذ من خال ــــــقة إلدراج أحكام هتدف إىل منع الفس ل جهود متس
  التشريعات، ومن خالل اختاذ تدابري معينة للتصدي للفساد.

ـــتراتيجيات وخطط   -٦ ـــبيلها إىل اعتماد اس وقد اعتمدت غالبية الدول األطراف أو هي يف س
ضا بوضع خ ساد، بينما قامت بعض الدول األطراف أي ستويني عمل معينة ملكافحة الف طط على امل

القطاعي واملؤســســي. ويف عدد من الدول األطراف، تكمل هذه االســتراتيجيات واخلطط بأحكام 
  دستورية تكرس قيم مكافحة الفساد.

يف املائة تقريبا من الدول األطراف املســـتعَرضـــة ســـياســـات ضـــمنية ملكافحة  ٢٥ونفذت   -٧
ستراتيجية  الفساد أو ركزت بدال من ذلك على مسائل على املستوى القطاعي فقط، دون وضع ا

  شاملة ذات نطاق وطين.
ومن العناصر الرئيسية ألي سياسة متينة ملكافحة الفساد إنشاء آلية تنسيق فعالة تكفل مشاركة   -٨

مجيع اهليئات العمومية اليت تتوىل مســؤوليات ضــمن إطار الســياســة بنشــاط يف تنفيذها. وســعت مجيع 
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إىل إنشــــــاء آلية من هذا القبيل، وانبثق عن هذه اجلهود هنجان خمتلفان  الدول األطراف، عدا واحدة،
ميثالن اجتاهني عامني يف هذا الشــأن: فقد اختارت بعض الدول األطراف إنشــاء هيئة تنســيق جديدة أو 
جلنة تنســيق جديدة رفيعة املســتوى خمصــصــة ملكافحة الفســاد إلدارة التنفيذ والرقابة، يف حني أســندت 

  أخرى هذه املهمة إىل اهلياكل القائمة، مثل جلان مكافحة الفساد والوزارات التنفيذية. أطرافدول 
ومازال تنسيق سياسات مكافحة الفساد على الصعيد الوطين يطرح حتديات، والحظ   -٩

املســـتعرضـــون وجود حاجة إىل ضـــمان مزيد من االتســـاق يف الســـياســـات املعتمدة. ويف هذا 
تعزيز التنســيق بني الســياســات الوطنية وســياســات الوحدات اإلدارية الصــدد، أوصــي مكررا ب

ـــــرات لقياس  ـــــاد، وزيادة الفرص املتاحة لتبادل املعلومات، وحتديد مؤش املتعلقة مبكافحة الفس
  باألهداف.  التقدم املحرز مقارنة

ويف بعض احلاالت، تكون ســياســات مكافحة الفســاد مضــمنة يف التشــريعات أو يف وثائق   -١٠
  كافيا.  زاهة، وهو ما اعتربه املستعرضونسات الوحدات اإلدارية أو يف اخلطط الوطنية اخلاصة بالنسيا
ومن املمارســات اجليدة اليت اســتبينت يف ســياق االســتعراضــات إشــراك طائفة واســعة من   -١١

ستعراض  االستراتيجيات أو اجلهات ذات املصلحة، مبا يف ذلك املجتمع املدين، يف وضع وتنفيذ وا
  السياسات الوطنية ملكافحة الفساد.

واســتبينت جمموعة منوعة من املمارســات الرامية إىل منع الفســاد، منها اســتحداث تدابري   -١٢
ملكافحة الفساد على الصعيد املؤسسي، ووضع مدونات لقواعد السلوك، واستحداث نظم خاصة 

ملصــاحل، وتنظيم أنشــطة توعوية وتثقيفية، وإدراج بإقرارات الذمة املالية وباإلفصــاح عن تضــارب ا
زاهة يف املناهج املدرســـــية، واســـــتحداث نظم لقيام املوظفني العموميني باإلبالغ عن مواضـــــيع الن

املخالفات، وتوفري التدريب للموظفني العموميني، واســتحداث أدوات إلدارة خماطر الفســاد. ومن 
ـــــاء وح ـــــتبينت إنش ـــــات اجليدة اليت اس ـــــاد يف اهليئات دات معنية بالناملمارس زاهة ومكافحة الفس

  والوحدات اإلدارية احلكومية، ونشر تقارير سنوية صادرة عن هيئات مكافحة الفساد.
وأفادت دول أطراف كثرية بأن هيئاهتا املعنية مبكافحة الفســــاد تؤدي دورا يف اســــتعراض   -١٣

هبدف حتديد مدى كفاية تلك التدابري يف منع الصــــــكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصــــــلة 
الفســــــاد ومكافحته. وقد تلقت الدول األطراف اليت مل تتح هليئات مكافحة الفســــــاد فرصــــــة 

  االضطالع هبذا الدور توصيات يف هذا الصدد.
وأبلغت مجيع البلدان عن عضويتها أو مشاركتها يف منظمات وبرامج ومشاريع إقليمية ودولية   -١٤

منع الفساد، منها املجلس االستشاري املعين بالفساد التابع لالحتاد األفريقي، ومبادرة مكافحة ترمي إىل 
الفســـاد يف آســـيا واملحيط اهلادئ التابعة ملصـــرف التنمية اآلســـيوي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

نت لوحدات االستخبارات زاهة، وجمموعة إيغمواالقتصادي، والشبكة العربية ملكافحة الفساد وتعزيز الن
من أجل مكافحة الفســــاد، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية  نيوروبياألشــــركاء الومنظمة املالية، 

ألمريكا الالتينية، واملبادرة العاملية ملكافحة الفســاد التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والفريق العامل 
ملجموعة الدول العشرين، وجمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة ملجلس املعين مبكافحة الفساد التابع 
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أوروبا، واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد، والرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد، واملنظمة الدولية 
ة للشــــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشــــرق األوســــط ومشال أفريقيا، وشــــبك

املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ورابطة املحيط 
  يف جزر املحيط اهلادئ. ونشبكة املوظفني املعنيني بالقانواهلادئ للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، 

ضا إىل أمهية معاهدات دولية مثل اتفاقية االحتاد األف  -١٥ شري أي ريقي ملنع الفساد ومكافحته، وأ
وبروتوكول اجلماعة االقتصــــادية لدول غرب أفريقيا بشــــأن مكافحة الفســــاد، وآلية متابعة تنفيذ 
اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســــاد. وقدمت بعض الدول األطراف معلومات عن مذكرات 

  راف أخرى.تفاهم عديدة يف جمال مكافحة الفساد مت االتفاق عليها مع دول أط
ويتباين موضع هيئات مكافحة الفساد الوقائية يف اهلياكل املؤسسية الوطنية، ومن مث مدى   -١٦

الدول األطراف مؤســســة مســتقلة جديدة، أو تكلف املؤســســات  تنشــىءاســتقالليتها. وعادة ما 
  القائمة باملهام الوقائية ذات الصلة.

األطراف أنشأت هيئات خمصصة ملكافحة الفساد مسؤولة عن تنفيذ ويف حني أن غالبية الدول   -١٧
الســياســات واألنشــطة املتعلقة مبنع الفســاد، اتبعت بعض الدول هنجا خمتلفا، يرتكز على املؤســســات 
القائمة، مثل اللجان املعنية باألخالقيات والوزارات التنفيذية ووحدات االســــــتخبارات املالية وإدارات 

من أجل منع الفساد وتنفيذ السياسات الوطنية ملكافحته. وأفادت دولة طرف واحدة  اخلدمة العمومية،
  فقط بأنه ليست لديها هيئة وقائية متخصصة يف مكافحة الفساد، وقد أصدرت توصية يف هذا الصدد.

ساد الوقائية،  ُنُهجاوتتبع الدول األطراف   -١٨ ستقاللية هيئات مكافحة الف ضمان ا خمتلفة ل
وفري ضـــمانات دســـتورية، واعتماد أحكام قانونية مناســـبة بشـــأن أمور من بينها ضـــمان مثل ت

األمن الوظيفي ووضــــع امليزانية والتزويد باملوظفني واســــتخدام اهلياكل والتشــــريعات التقليدية 
  اخلاصة باخلدمة املدنية.

طراف املستعَرضة من االتفاقية يف مجيع الدول األ ٦و ٥واستبينت ثغرات يف تنفيذ املادتني   -١٩
تقريبا. ويف حني أن التحدي الرئيســــي الذي يواجه دول املجموعة األفريقية ودول جمموعة أمريكا 
الالتينية والكارييب متثل يف عدم وجود ســـياســـات فعالة، كانت الثغرات املســـتبانة يف دول جمموعة 

سياسات مكافحة الفسا د واالفتقار إىل تدابري ملنع آسيا واملحيط اهلادئ تتعلق غالبا بتنسيق وتنفيذ 
  الفساد، مثل محالت التوعية أو التثقيف.

وميثل عدم كفاية املوارد املخصصة هليئات مكافحة الفساد الوقائية مشكلة شائعة يف دول   -٢٠
املجموعة األفريقية ودول جمموعة أوروبا الشــرقية، كما أن نقص االســتقاللية القانونية والتشــغيلية 

الفســاد ذات املهام الوقائية ميثل مشــكلة يف العديد من الدول، ومنها دول جمموعة هليئات مكافحة 
  آسيا واملحيط اهلادئ.

ـــــــاد  ٢٣وأبلغ مــا جمموعــه   -٢١ دولــة طرفــا األمــانــة رمسيــا عن تعيني هيئــات مكــافحــة الفس
  هبا. وشجعت الدول األطراف األخرى على تقدمي معلومات يف هذا الشأن. الوقائية
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)، ٨)، ومدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني (املادة ٧طاع العام (املادة الق  -باء  
  )١١والتدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة (املادة 

أرست مجيع الدول األطراف املستعَرضة قواعد وإجراءات تنظم استقدام املوظفني العموميني   -٢٢
ســيما يف  م وتقاعدهم يف دســاتريها أو يف تشــريعاهتا الوطنية، والواســتخدامهم واســتبقاءهم وترقيته

القوانني اليت تنظم اخلدمة املدنية. غري أن فئات معينة من املوظفني قد ختضــع لقوانني خمصــصــة يف هذا 
الصدد. ويف معظم البلدان توجد نظم قائمة على اجلدارة إلدارة شؤون املوظفني العموميني، أو تطبق 

الكفاءة والشــفافية يف تلك اإلدارة. وتطبق غالبية الدول إجراءات تنافســية الســتقدام املوظفني مبادئ 
العموميني وترقيتهم، يف حني توجد لدى دول أخرى ســـياســـة عامة لتفضـــيل نظام التناوب الداخلي 
للموظفني على تعيني مرشــــــحني خــارجيني. وأشـــــــارت إحــدى الــدول إىل أنــه ميكن أيضـــــــا، 

  العموميني. حمددة بدقة، إجراء سحب للقرعة الستقدام املوظفني سيناريوهات  يف
ويوجد بعض االختالف بني الدول األطراف املســـتعَرضـــة فيما يتعلق هبياكلها املؤســـســـية   -٢٣

املعنية بإدارة شــؤون املوظفني العموميني. فقد أنشــأت بعض البلدان هيئات مركزية تتوىل اســتقدام 
م، يف حني تتبع بلدان أخرى هنجا يتســم بقدر أكرب من الالمركزية، موظفيها العموميني واســتبقاءه

إذ تســــند هذه الصــــالحية إىل أجهزة حكومية حمددة. وباإلضــــافة إىل ذلك، كثريا ما تطبق تدابري 
  خاصة على كبار املوظفني.

ترنت، نصف عدد البلدان املستعَرضة باإلعالن عن الشواغر على املأل عرب شبكة اإلن ويقوم  -٢٤
مبا يف ذلك من خالل موقع شـــبكي خمصـــص، أو عن طريق الصـــحف. وأنشـــأ أحد البلدان موقعا 
ضافة إىل ذلك، توجد  شبكيا جامعا لتقدمي طلبات الترشح جلميع املناصب يف اخلدمة العمومية. وإ
فائزين االعتراض على قرار التوظيف.  ــــــحني غري ال يات للطعن تتيح للمرش لدان آل لدى بعض الب

اوت هذه اآلليات بني البلدان، وتتراوح من تقدمي شـــــكوى إىل هيئة خمتصـــــة إىل تقدمي طلب وتتف
  استئناف إداري إىل حمكمة.

ومل تتوســـع معظم الدول األطراف يف توضـــيح تعبري "املناصـــب اليت تعترب عرضـــة للفســـاد   -٢٥
ب، أو تطبق نفس بصــفة خاصــة" أو مل تضــع تعريفا له. فالدول إما ال يوجد لديها أي نظام للتناو

الشروط على مجيع املناصب العمومية من دون توفري تدابري معززة بشأن املناصب اليت تعترب عرضة 
للفساد بصفة خاصة. ومن مث، فقد تلقت تلك الدول توصيات يف هذا الصدد. غري أن عددا قليال 

ليت تعترب عرضــة للفســاد من الدول اختذت تدابري إضــافية الختيار األفراد لتويل املناصــب العمومية ا
ولتناوهبم وتدريبهم عليها، أو حددت تلك املناصـــــــب على وجه اخلصــــــوص يف نظمها املتعلقة 
باإلدارة العمومية، مثل موظفي اجلهاز التشـــــريعي وأجهزة إنفاذ القانون والقضـــــاء واملشـــــتريات 

  وصفها ممارسات جيدة.املوظفني املعنيني مبنح الرخص واألذون. وجرى االعتراف هبذه التدابري ب أو
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  ١اإلطار 
  ) (ب) من االتفاقية١( ٧املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ املادة 

قيمت جلنة مكافحة الفســاد يف إحدى الدول خماطر الفســاد يف اخلدمة العمومية، ووضــعت قائمة 
القانون وإصدار التراخيص، باملجاالت اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة، مثل االشتراء وإنفاذ 

واملســائل املتعلقة باألراضــي، والتشــييد. واســتنادا إىل مصــفوفة املخاطر هذه، اختذت تلك الدولة 
تدابري ملموسـة للتخفيف من املخاطر، مبا يف ذلك من خالل تطبيق نظم خاصـة لتدريب املوظفني 

ضة للفساد وختضع للتناوب املنتظم وتناوهبم. ويف دولتني أخريني يتم حتديد املناصب اليت تعترب عر
  كما ينص عليه القانون.

    
وأبرز عدد كبري من الدول األطراف املستعَرضة أن لديها برامج تثقيفية أو دورات تدريب   -٢٦

سيما يف جمال مكافحة الفساد وتدعيم الن واألخالقيات، من أجل تعزيز الوعي  زاهةمتخصصة، ال 
مبخاطر الفســـاد يف صـــفوف املوظفني العموميني. كما تشـــترط عدة دول أن تكون هذه الدورات 

ــــــتبني عدم وجود دورات تدريبة حمددة تتعلق بالن زاهة ومكافحة التدريبة إلزامية. ومع ذلك، اس
عديدة دول يتعلق باألجور، بينت  الفســـــــاد للموظفني العموميني باعتباره ثغرة يف التنفيذ. وفيما

  أيضا أهنا توفر للموظفني العموميني أجورا مناسبة.
واتساقا مع االجتاهات اإلقليمية اليت سبق استبانتها، أبلغت معظم دول املجموعة األفريقية   -٢٧

، وعدم عن حتديات، وخصوصا فيما يتعلق بتحديد املناصب اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة
زاهة للموظفني العموميني. وتلقت حنو نصف توافر القدر الكايف من التدريب على األخالقيات والن

ــــــيا واملحيط اهلادئ وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى توصــــــيات،  الدول يف جمموعة آس
يذ هذا ) (ب) من االتفاقية. واســتبينت ثغرات يف تنف١( ٧وخصــوصــا فيما يتعلق بتنفيذها للمادة 

  احلكم أيضا يف مجيع دول جمموعة أوروبا الشرقية وجمموعة أمريكا الالتينية والكارييب.
وتوجد لدى مجيع الدول األطراف قوانني ذات صلة حتدد معايري تتعلق بالترشح للمناصب   -٢٨

ها ( ية وانتخاب شـــــــاغلي ملادة العموم حمدودا يف ٢( ٧ا ها  طاق كان ن ية)، وإن  فاق بعض ) من االت
  احلاالت. وحيظر عادة على املرشحني املدانني بارتكاب جرائم جنائية الترشح للمناصب املنتَخبة.

دولة طرفا إىل قواعدها املتعلقة بتمويل الترشــــيحات للمناصــــب العمومية  ٢٠وأشــــارت حنو   -٢٩
 ٧املادة ياسية (املنتَخبة. وعالوة على ذلك، فإن لدى غالبية الدول تشريعات لتنظيم متويل األحزاب الس

) من االتفاقية). وتشــمل هذه القواعد أحكاما بشــأن مصــادر التمويل، ومســك الدفاتر والتســجيل، ٣(
واإلفصــــاح أو الرقابة العامة، والعقوبات املنطبقة. ونوقش اعتماد أو تعديل قوانني حمددة يف هذا املجال 

توجد حاجة   حزاب سياسية فيهما، وأنه من مث اليف عدد من الدول. إال أن دولتني أفادتا بعدم وجود أ
  إىل قانون بشأن هذه املسألة.

وباإلضــــــافة إىل ذلك، ال يزال هناك تباين كبري بني التشــــــريعات الوطنية املتعلقة بتمويل   -٣٠
املرشــحني لالنتخابات واألحزاب الســياســية يف دول خمتلفة من حيث حمتواها ونطاق مشوهلا. فعلى 
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ســمح بعض الدول باحلصــول على التمويل من مصــادر عمومية وخاصــة على حد ســبيل املثال، ت
ســــواء، يف حني أن دوال أخرى تســــمح بالتمويل العمومي كمصــــدر رئيســــي لتمويل األنشــــطة 
الســياســية أو ال تســمح إال بالتمويل اخلاص لالنتخابات واألحزاب الســياســية. وعالوة على ذلك، 

خمتلفة على اهلبات، منها مثال وضــع حد أقصــى للهبات املســموح هبا من قيودا عدة دول وضــعت 
لة املصـــــــدر أو  بات املغف لدول اهل خلاص، على التوايل. وحتظر بعض ا طاع ا نات الق يا األفراد وك

  األجنبية، بينما تسمح عدة دول أخرى بتقدمي هبات منخفضة القيمة مغفلة املصدر.
) من االتفاقية، اســــــتبينت ٣( ٧) و٢( ٧ية يف تنفيذ املادتني وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليم  -٣١

ية ودول أخرىثغرات يف  با الغرب ية وجمموعة دول أورو با مجيع دول املجموعة األفريق ، يف حني تقري
  الصدد.  واجهت نصف دول جمموعة آسيا واملحيط اهلادئ وجمموعة أمريكا الالتينية حتديات يف هذا

) من ٤( ٧املادة بلدان تقريبا قواعد بشـــــأن منع تضـــــارب املصـــــاحل (ووضـــــعت مجيع ال  -٣٢
االتفاقية). ومثة تباين يف نطاق وحمتوى األطر املعمول هبا ملنع تضــارب املصــاحل ويف أنواع املصــاحل 
هذا الصـــــــدد، مثل حظر العمل يف  تدابري املتخذة يف  فة من ال طائ لدان عن  املحظورة. وأبلغت ب

و مزاولة أنشطة خارجية، وفرض قيود على تلقي اهلدايا، وشروط تقضي باإلفصاح وظائف ثانوية أ
ملايل فيمـا خيص فئـة معينـة من املوظفني العموميني. كمـا اعتمـدت دول كثرية نظمـا وإجراءات  ا
إلعالن املوظفني العموميني عن حاالت تضــارب املصــاحل القائمة أو املحتملة. غري أنه أبلغ عن حتد 

  تضاربا يف املصاحل. يشكل يف ماالبت وبة يتمثل يف صع
ملادة   -٣٣ باالختالفات اإلقليمية يف تنفيذ ا ما يتعلق  ية دول ٤( ٧وفي غالب ية، تلقت  فاق ) من االت

املجموعة األفريقية توصـــيات، يف حني اســـتبينت ثغرات يف أكثر من نصـــف عدد دول جمموعة آســـيا 
ية ود با الغرب عة دول أورو هلادئ وجممو حدة من جمموعة واملحيط ا لة وا ول أخرى، وكذلك يف دو

  أوروبا الشرقية.
من االتفاقية، أشارت مجيع الدول األطراف إىل قوانينها وتدابريها  ٨وفيما يتعلق باملادة   -٣٤

ــــؤولية يف صــــفوف املوظفني العموميني. كما أفادت املختلفة لتعزيز الن زاهة واألمانة وروح املس
سلوك أو األخالقيات مجيع الدول األطراف بأن  سارية أو قيد املراجعة لقواعد ال لديها مدونات 

ــــة باملوظفني العموميني. ويف هذا الصــــدد، اعتمدت معظم البلدان مدونات عامة لقواعد  اخلاص
أكثر من  الســــــلوك جلميع املوظفني العموميني أو لغالبية موظفي اخلدمة املدنية، يف حني اعتمد

نصـــف الدول مدونات قطاعية لقواعد الســـلوك أو عينت هيئات خمتلفة لوضـــع مدونات ختص 
أنواعا معينة من املوظفني العموميني. وبوجه عام، تبني وجود عدد أكرب من التحديات يف الدول 

  األفريقية مقارنة باملجموعات اإلقليمية األخرى يف هذا الصدد.
اف، تكون مدونات قواعد السلوك واجبة اإلنفاذ، على سبيل ويف عدد من الدول األطر  -٣٥

) من االتفاقية). وقامت دولتان بإدراج املدونات ٦( ٨املادة املثال من خالل إجراءات إدارية (
ميتثلون   على النحو الواجــب يف خمتلف التشــــــريعــات، ويتعرض املوظفون العموميون الــذين ال
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ية. وعالوة على ذلك، عينت بعض البلدان جهازا خاصـــــــا أو ألحكامها من مث لعقوبات تأديب
رؤســاء األجهزة املختلفة لتويل مهمة رصــد إنفاذ مدونات قواعد الســلوك. وتلقى ما يقرب من 
نصــــف دول املجموعة األفريقية وحوايل ثلث دول جمموعة آســــيا واملحيط اهلادئ ودولة احدة 

  ا احلكم.من دول جمموعة أوروبا الشرقية توصيات بشأن هذ
يام املوظفني العموميني   -٣٦ تدابري أو اإلجراءات املتخذة لتيســــــري ق لدول ال ما بني ا باين في وتت

) من االتفاقية). وأفادت ما يقرب من نصــــــف الدول ٤( ٨املادة باإلبالغ عن أفعال الفســــــاد (
انت بعض تلك األطراف بأن املوظفني العموميني ملزمون باإلبالغ عن الســــلوك الفاســــد، وإن ك

ــــــبة لإلبالغ. ويف عدد من البلدان، قد تفرض أيضــــــا  الدول األطراف ليس لديها إجراءات مناس
جزاءات على املوظفني العموميني يف حال عدم اإلبالغ عن أفعال الفســاد أو غري ذلك من أشــكال 
عة ســـوء الســـلوك. وفيما يتعلق بقنوات اإلبالغ، أشـــارت عدة بلدان إىل اســـتخدام منصـــات متنو

أكثر من ثلث الدول  قنوات خمصـــصـــة لتيســـري اإلبالغ ذي الصـــلة. وباإلضـــافة إىل ذلك، أبلغ أو
رساء تدابري خمتلفة حلماية املبلغني، مبا يف ذلك اعتماد قوانني خمصصة حلماية املبلغني إاألطراف عن 

ة األفريقية تواجه عن املخالفات. وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية، تبني أن غالبية دول املجموع
  حتديات يف تنفيذ هذا احلكم واستبانت وجود احتياجات من املساعدة التقنية يف هذا الصدد.

ووضعت معظم البلدان اشتراطات بشأن االنتظام يف تقدمي إقرارات الذمة املالية لرتب معينة   -٣٧
) من االتفاقية). غري أن املمارســــــات املحددة يف هذا الصــــــدد ٥( ٨املادة من املوظفني العموميني (

ختتلف فيما بني الدول، على ســـبيل املثال فيما يتعلق بنطاق األشـــخاص امللزمني باإلفصـــاح وفترات 
اإلبالغ. فعلى ســــبيل املثال، أدرجت بعض البلدان أفراد أســــر فئة خمتارة من املوظفني العموميني يف 

أخرى بلدان  عدةفيها املوظفون أنفسهم، يف حني وسعت  يندرجارات الذمة املالية اليت نفس فئة إقر
نطاق نظم اإلقرارات لتشمل مجيع املوظفني العموميني. واستبينت أيضا مسألة التحقق من اإلقرارات 

عض الدول بأن باعتبارها حتديا، بســــــبب مجلة أمور من بينها نقص املوارد والقدرات. وأفادت ب
بني الدول اليت لديها نظم خاصــــــة   اســــــتخدام األدوات اإللكترونية فعال يف تيســــــري التحقق. ومن

  االمتثال.  أكثر من نصفها جزاءات على عدمفرض يبإقرارات الذمة املالية، 
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت البلدان إىل تدابري أخرى تتعلق مبنع تضارب املصاحل، مثل   -٣٨

إلزام املوظفني العموميني بتقدمي إقرارات تتعلق مبا لديهم من أنشـــــطة خارجية ووظائف أخرى، 
عن فرض أشــــــكال من احلظر أو القيود  عديدة بلدانيتلقونه من هبات أو منافع. وأبلغت   وما

لق بأنشــــــطتهم على مزاولة املوظفني العموميني أعماال ثانوية، وعن اختاذ تدابري تقييدية فيما يتع
اخلارجية. وتوجد لدى غالبية الدول قواعد حتظر قبول اهلبات من جانب املوظفني العموميني، 
باستثناء اهلبات املنخفضة القيمة أو اهلدايا املقدمة "على سبيل املجاملة". ويشترط عدد كبري من 

نا. وبصــــــرف ال حدا معي ها  بات اليت تفوق قيمت لدول أيضـــــــا اإلبالغ عن اهل لك ا نظر عن ت
  املجموعات اإلقليمية، تلقت معظم الدول توصيات بشأن هذا احلكم.
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اســتقاللية اجلهاز القضــائي يف الدســتور أو  ُتكرَّسمن االتفاقية،  ١١وفيما يتعلق باملادة   -٣٩
يف القوانني ذات الصـــلة يف غالبية البلدان. كما أشـــارت معظم البلدان إىل تشـــريعاهتا اليت تنظم 

اكم والقضـــاة. وجيري اختيار القضـــاة يف العادة من جانب هيئات خمصـــصـــة، شـــؤون نظم املح
تعمل أيضــــا، إىل حد بعيد، كهيئات تأديبية للقضــــاة املعينني. وإضــــافة إىل ذلك، أبلغت الدول 
األطراف عن تدابري تتناول تضــــارب املصــــاحل يف اجلهاز القضــــائي، مبا يف ذلك تنحية القضــــاة 

على األنشـــطة اخلارجية ومتطلبات اإلفصـــاح عن املوجودات.  وحظر قبول اهلبات وفرض قيود
أكثر من نصف البلدان عن مدونات لقواعد السلوك خاصة بالقضاة. كما أبلغ عدد كبري  وأبلغ

  من البلدان عن برامج لتدريب القضاة يف جمال نزاهة القضاء.
ني ولوائح وســـــياســـــات وفيما يتعلق بأجهزة النيابة العامة، اعتمدت الدول األطراف قوان  -٤٠

ــــــلوك  خمتلفة تبني حقوق املدعني العامني وواجباهتم. كما اعتمدت دول عديدة مدونات قواعد س
يف  زاهةخاصــة باملدعني العامني. وإىل جانب ذلك، أبلغت عدة بلدان عن تدابري ترمي إىل تعزيز الن

زاهة، واإلفصــاح صــفوف املدعني العامني، تشــمل إجراءات إلدارة القضــايا، والتدريب يف جمال الن
تضــارب املصــاحل. واعتمدت بعض الدول أيضــا مبادئ توجيهية أو ســياســات  عن املوجودات أو

  لضبط ممارسة املدعني العامني لصالحياهتم التقديرية.
من االتفاقية، استبينت جمموعة مماثلة  ١١يف تنفيذ املادة  وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية  -٤١

شرقية. وجتدر اإلشارة إىل  ستثناء جمموعة أوروبا ال من التحديات يف مجيع املجموعات اإلقليمية، با
أن املمارســات اجليدة يف هذا الصــدد مل تســتنب إال يف أربع دول، وهي تتعلق على وجه اخلصــوص 

  .بإنشاء نظم إلدارة القضايا
  

  )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة   -جيم  
رغم اختاذ مجيع الدول تدابري لفرض ضوابط على االشتراء العمومي، فإن النهج العام املتبع   -٤٢

يف تلك الضوابط كان متباينا فيما بينها. واعتمدت معظم الدول تشريعات وطنية تستند إىل مبادئ 
  من االتفاقية. ٩ة واملوضوعية، تنفذ من خالهلا أحكام املادة املنافسة والشفافي

وأدارت عدة دول أطراف االشتراء من خالل لوائح تنظيمية ومراسيم، أو بتخويل الوزراء   -٤٣
احلكوميني صــالحية إصــدار القواعد. ونفذت معظم الدول األطراف نظم اشــتراء المركزية، تتوىل 

ردة مسؤولية عمليات االشتراء اخلاصة هبا. ومثة استثناءات من هذا مبقتضاها اهليئات احلكومية املنف
يات  ــــــتراء أو يف عمل يات االش يا يف مجيع عمل ثل يف دول أطراف تتبع هنجا مركز النموذج، تتم

  االشتراء العالية القيمة فحسب، من خالل هيئة مركزية معنية باملشتريات.
ـــتراء أن تتوتقتضـــي الن  -٤٤ ـــتراء نفس زاهة يف عمليات االش وافر جلميع املشـــاركني يف عملية االش

املعلومات عن املواعيد النهائية واشــــــتراطات املشــــــاركة ومعايري االختيار، وأن يتاح هلم وقت كاف 
للتحضري لتقدمي الوثائق. وقد اعتمدت مجيع الدول األطراف إجراءات لضمان شفافية عملية االشتراء، 

ملشــاركة يف املناقصــات. ويف حني أن كثريا من البلدان تنشــر تشــمل، كحد أدىن، نشــر الدعوات إىل ا



CAC/COSP/IRG/2020/3
 

14/22 V.20-02036 
 

تلك الدعوات يف الصــــحف أو يف اجلرائد الرمسية، يتزايد اســــتخدام الدعوات اإللكترونية هلذا الغرض. 
شريعات املت شعارات االشتراء مبكرا عويف مجيع الدول األطراف تقريبا، تقتضي الت شر إ لقة باالشتراء ن

  وقت الكايف إلعداد العطاءات وتقدميها.ملنح املشاركني ال
صة املفتوحة أن حيد تلقائيا من املخاطر املتعلقة بالن  -٤٥ ستخدام إجراءات املناق شأن ا زاهة ومن 

املرتبطة بتقييد التنافس بصـــورة مصـــطنعة، وأن يكفل اشـــتراء الســـلع أو اخلدمات بأســـعار ســـوقية 
ملية املناقصة يقلل من احتمال التالعب والتواطؤ منصفة. فالتنافس احلر بني مشاركني كثريين يف ع

  يف العطاءات ويزيد من سهولة كشفهما.
وقد أنشــــأت غالبية الدول األطراف نظما جيري مبوجبها مراجعة قرارات االشــــتراء عند تلقي   -٤٦

شـــكاوى مقدمة من املشـــاركني؛ فوجود نظام من هذا القبيل أمر ال غىن عنه للحفاظ على نزاهة نظام 
شــــتراء. وقدمت توصــــيات يف احلاالت اليت تكون فيها األطر الزمنية لتقدمي الشــــكاوى أو الطعون اال

حمدودة. ويف حني تعتمد العديد من الدول األطراف على نظم للمراجعة اإلدارية، توفر دول أطراف 
د أنشــأت أخرى نظما للمراجعة القضــائية أو مزجيا من االثنني، تبعا خلصــوصــيات نظمها القانونية. فق

ـــتراء. وتنص معظم  ـــكاوى للنظر يف املنازعات املتعلقة باالش ـــا للش إحدى الدول األطراف مكتبا خاص
  الدول األطراف أيضا على تعليق القرار املتعلق بإرساء العقود ريثما يتم االنتهاء من إجراءات املراجعة.

سليمة قائمة على اجلدارة يف اختيار موظفي  -٤٧ شرطا الزما  وميثل اتباع إجراءات  شتريات  امل
ــــــتراء ونزاهته. وينبغي إلجراءات االختيار أن تتواءم مع أحكام  ومهما لضــــــمان فعالية نظام االش

  من االتفاقية، مع إيالء االعتبار الواجب خلصوصية املناصب املشاركة يف االشتراء. ٨  املادة
األطراف أن تنفذ تدابري  وبصرف النظر عن نوع نظام االشتراء املستخدم، يتعني على الدول  -٤٨

خاصـــة لتعزيز الســـلوك األخالقي ومنع حاالت تضـــارب املصـــاحل وإدارهتا بغية ضـــمان نزاهة عملية 
االشـــتراء. وفيما يتصـــل بتنظيم شـــؤون العاملني املســـؤولني عن االشـــتراء، اعتمدت حنو ربع الدول 

ملســاءلة، ونظما لإلعالن األطراف إجراءات فرز ألغراض االســتقدام، وتشــريعات أو قواعد بشــأن ا
عن تضارب املصاحل، وسياسات للتدريب الدوري. ويف إحدى الدول األطراف، جيب على املوظفني 
الذين كانت هلم أي صــلة بأي طرف يف عملية االشــتراء خالل األشــهر االثين عشــر الســابقة التنحي 

ف أشــــخاص ســــبق هلم عن اإلجراءات. ويف دولة طرف أخرى، حيظر على األطراف املتعاقدة توظي
املشــــــاركة يف تقييم العطاءات. وأصــــــدرت توصــــــيات يف احلاالت اليت ال توجد فيها لدى الدول 

  األطراف اشتراطات خاصة للعاملني ذوي الصلة بأن يفصحوا عن مصاحلهم أو موجوداهتم.
املســتعَرضــة ) من االتفاقية يف مجيع الدول األطراف ١( ٩واســتبينت ثغرات يف تنفيذ املادة   -٤٩

تقريبا. ومن الثغرات املستبانة، كانت احلاجة إىل إنشاء نظم وطنية فعالة للمراجعة والطعن يف مسائل 
االشـــــتراء العمومي وإىل اختاذ تدابري لتحســـــني طرائق االختيار والفرز والتدريب اخلاصـــــة مبوظفي 

  ناءات يف عملية الشراء.املشتريات هي األكثر شيوعا. وقدمت أيضا توصيات بشأن احلد من االستث
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  ٢اإلطار 
  من االتفاقية ٩املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ املادة 

من االجتاهات اهلامة اليت لوحظت يف معظم الدول األطراف اســتحداث أدوات إلكترونية لتيســري 
ــتراء وتعزيز الن ــعارات العطاءات إجراءات االش ــتخدام إش ــتراء، تتراوح بني اس زاهة يف عملية االش

ملة النطاق اإللكترونية املنشــورة على املواقع الشــبكية احلكومية إىل بوابات اإلنترنت املتكاملة الكا
  اليت متكن مقدمي العطاءات من تقدمي العروض إلكترونيا.

    
ومن شأن وجود نظام متني إلدارة األموال العمومية أن يكفل سالمة إنفاق تلك األموال،   -٥٠

ويعزز الثقة يف املؤسسات العمومية، ويساعد يف احلفاظ على نوعية اخلدمات العمومية. وللتصدي 
) من االتفاقية بتعزيز الشفافية واملساءلة يف ٢( ٩لدول األطراف مبقتضى املادة هلذا التحدي، تلزم ا

  إدارة األموال العمومية.
وحتقيقا هلذه الغاية، تكتســــي اإلجراءات اخلاصــــة باعتماد امليزانية الوطنية أمهية رئيســــية.   -٥١

تها واعتمادها. وتتطلب هذه اإلجراءات مشـــاركة عدد من املؤســـســـات يف إعداد امليزانية ومراجع
ويســــاعد ختطيط امليزانية على حنو فعال وشــــامل للجميع على إعطاء األولوية للمشــــاريع اليت تليب 

  االحتياجات الفعلية للمجتمع.
وقد سنت مجيع الدول األطراف قوانني ولوائح تنظيمية وإجراءات تتعلق باعتماد ميزانياهتا   -٥٢

يع الوزارات بإنشــــــاء جلان معنية بتنفيذ امليزانية من الوطنية. ويف إحدى الدول األطراف، تلزم مج
أجل حتديد املجاالت ذات األولوية ومعاجلة املســائل ذات الصــلة. وقد وضــعت دولة طرف أخرى 

  نظام درجات لقياس ضوابط امليزانية، واستحدثت مؤشرا مقابال للمساءلة.
إلنترنت، ويعترب املســتعرضــون ويف معظم الدول األطراف، تنشــر امليزانيات الوطنية على ا  -٥٣

أن إنشــــاء مواقع شــــبكية خمصــــصــــة أو بوابات تفاعلية تعىن بالشــــفافية من أجل توفري معلومات 
  توضيحية عن امليزانية الوطنية للجمهور ممارسة جيدة.

ويلزم يف معظم الدول األطراف تواتر تقدمي التقارير املالية يف الوقت املناســب. وتســتخدم   -٥٤
اف مؤسساهتا العليا ملراجعة احلسابات يف أغراض الرقابة، وخصوصا من أجل تقييم عدة دول أطر

لداخلية ونظم إدارة املخاطر. ويف دول أطراف أخرى، قامت اهليئات احلكومية  موثوقية الرقابة ا
بإنشــــاء وحدات أو إدارات للمراجعة الداخلية. ويف إحدى الدول األطراف اليت تشــــترط إنشــــاء 

ة الداخلية يف كل هيئة عامة ذات حجم معني، تنظم الدولة اجتماعات دورية وحدات للمراجع
لتلك الوحدات بغية تبادل اخلربات وتوحيد إجراءات املراجعة. ويف العديد من الدول األطراف، 
متنح مؤســـســـات مراجعة احلســـابات أو إدارات املراجعة الداخلية ســـلطة اختاذ تدابري ملعاجلة أوجه 

  ) من االتفاقية.٢( ٩عليها أثناء مراجعة احلسابات، وفقا للمادة  القصور اليت عثر
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ــــــابات والرقابة   -٥٥ ومع ذلك، ال توجد لدى إحدى الدول األطراف آلية فعالة ملراجعة احلس
فيما خيص فئات معينة من النفقات، وقد أصـــــدرت توصـــــية هبذا الشـــــأن. كما تلقت عدة دول 

  ظم فعالة إلدارة املخاطر.أطراف توصيات بشأن احلاجة إىل إنشاء ن
ــــــالمة الدفاتر والســــــجالت   -٥٦ واختذت مجيع الدول األطراف تقريبا تدابري للحفاظ على س

) من االتفاقية. وتشترط إحدى ٣( ٩املحاسبية والبيانات املالية واملستندات األخرى، عمال باملادة 
ســنوات،  ١٠كترونية ملدة الدول األطراف االحتفاظ بالنســخ الورقية األصــلية من الســجالت اإلل

  وهو ما اعترب ممارسة جيدة.
  

  )١٣) ومشاركة املجتمع (املادة ١٠إبالغ الناس (املادة   -دال  
اختذت مجيع الدول األطراف بعض التدابري لتيســــــري وصــــــول عامة الناس إىل املعلومات،   -٥٧

يف املائة من  ٢٥بلدا تشــــريعات ذات صــــلة هبذا الشــــأن. ويف حوايل  ٢٠وكانت لدى أكثر من 
  الدول األطراف، تنص الدساتري على احلق يف احلصول على املعلومات.

شأن احلصول على   -٥٨ شريعات ب ضة تقريبا، مل تعتمد بعد ت ستعَر ويف ربع الدول األطراف امل
  هي قيد اإلعداد، وقد أصدرت توصيات يف هذا الشأن. املعلومات، أو

أو أنشأت هيئات ومكاتب خمصصة (ويف إحدى  وقد عينت غالبية الدول األطراف أيضا  -٥٩
) إلدارة طلبات احلصــــــول على املعلومات أو رصــــــد بالشــــــفافية وجلانا معنيةوحدات احلاالت، 

املمارسات ذات الصلة. وتستعمل اخلدمات اإللكترونية ومراكز اإلعالم اجلامعة على نطاق واسع 
ـــارت تســـع دول ملعاجلة طلبات احلصـــول على املعلومات، بغية تبســـيط  اإلجراءات اإلدارية. وأش

  أطراف إىل مشاركتها يف شراكة احلكومة املفتوحة.
با قنوات متعددة للوصــــــول إىل املعلومات عن اإلدارة العمومية.   -٦٠ وتتيح مجيع الدول تقري
بة املواطن  فإىل ية وبوا مة اإللكترون بة احلكو ثل بوا نت، م ية عرب اإلنتر بات اإللكترون نب البوا جا
ــــــتراء اإللكتروين وبوابــة الفواتري اإللكترونيــة وبوابــة خــدمــة الضــــــرائــب اإل لكتروين وبوابــة االش

اإللكترونية وبوابات البيانات املفتوحة، تشــــــمل تلك القنوات أيضــــــا اجلرائد الرمسية والتلفزيون 
مولة. الوطين والراديو والنشرات الصحفية واملنشورات والرسائل اإلخبارية وتطبيقات اهلواتف املح

ويف معظم الدول األطراف، تنشر السلطات احلكومية غالبية تقاريرها على اإلنترنت، يف حني تتيح 
بعض الدول األطراف مجيع البيانات املفتوحة لعموم الناس. ومع ذلك، ذكرت إحدى الدول أن 
شر معلومات على اإلنترنت، وأن معظم وزاراهتا ليست لديها مواقع شعب حكومية فقط تن ضع   ب

  شبكية رمسية. وقد أصدرت توصية يف هذا الشأن.
وتوجد لدى معظم الدول األطراف آليات طعن ميكن اللجوء إليها من أجل االنتصــــــاف   -٦١

اإلداري أو القضــائي يف حاالت عدم الســماح بالوصــول إىل املعلومات. إال أن هذا ليس ممكنا يف 
العمومي. وتســــمح معظم الدول األطراف إحدى الدول إال بشــــأن املعلومات املتعلقة باالشــــتراء 
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إىل أساس مشروع  مستندةللسلطات بعدم املوافقة على الوصول إىل املعلومات إذا كانت قراراهتا 
ومشــروحة شــرحا وافيا. ويف هذا الســياق، أثريت مســألة التوازن بني محاية اخلصــوصــية والبيانات 

علومات. فعلى ســبيل املثال، يشــكل الكشــف الشــخصــية واألمن الوطين واحلق يف احلصــول على امل
ــــــرية الرمسية، مثل وثائق جملس الوزراء، جرما يف بعض الدول  غري املشــــــروع عن املعلومات الس
األطراف. وأفادت دول أطراف أخرى أيضـــا بأن تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالســــرية حيد من 

  قد أصدرت توصيات يف هذا الشأن.إمكانية الوصول إىل املعلومات احلكومية املحمية، و
وحتترم معظم الدول األطراف حرية تكوين اجلمعيات، وهو مبدأ مكرس يف تشريعاهتا أو،   -٦٢

لدول األطراف، يف دســـــــاتريها. وحتظى حرية التعبري بنفس القدر من  ية ا كما هو احلال يف غالب
  احلماية يف معظم الدول.

مهية على الدور الذي يؤديه املجتمع فيما يتعلق مبنع وتعلق مجيع الدول األطراف تقريبا أ  -٦٣
ساد ومكافحته، وفقا للمادة  سات  ١٣الف سيا شريعات واملبادرات وال ساقا مع الت من االتفاقية. وات

الوطنية، تستخدم بانتظام وسائل شىت، مثل االستفتاءات واالنتخابات واملشاورات املباشرة، لتعزيز 
اد. وإىل جانب ذلك، خصصت إحدى الدول األطراف للمجتمع مشاركة الناس يف مكافحة الفس

املدين مقعدا يف جملس الســـياســـات التابع لســـلطتها الوطنية املعنية مبكافحة الفســـاد، وتدعو معظم 
شاركة  شاريع القوانني، أو إىل امل الدول األطراف املنظمات غري احلكومية إىل إبداء تعليقات على م

يف املائة تقريبا من  ٢٥أو االخنراط يف تدابري منع الفســــاد. وأفاد يف عمليات مراجعة الســــياســــات 
يذ  غة وتنف يا ملدين دعيت إىل املشـــــــاركة يف صــــــ بأن منظمات املجتمع ا لدول األطراف  هذه ا
االســتراتيجيات أو الســياســات الوطنية ملكافحة الفســاد. ويف إحدى الدول األطراف، مل يســتشــر 

  أو امليزانية الوطنية، وبالتايل، أصدرت توصية يف هذا الشأن. املجتمع املدين بشأن وضع القوانني
    

  ٣اإلطار 
  من االتفاقية ١٣املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ املادة 

املزيد من الدول األطراف مشـــاورات واســـعة النطاق وقامت بالتنســـيق مع املجتمع املدين  ىأجر
ــــــتراتيجيات  والربامج واألهداف الرامية إىل منع الفســـــــاد. ويف إحدى الدول فيما يتعلق باالس

األطراف، أسفرت اجلهود الرامية إىل قياس مدى انتشار الفساد وصوغ سياسات عملية لضمان 
منعه يف املستقبل عن إجراء مشاورات مع املجتمع املدين واألوساط األكادميية وأفراد من اجلمهور 

ـــاد ـــر وطين إلدراك الفس ـــأن لوضـــع مؤش ـــاورات العامة بش . ويف دولة طرف أخرى، تكون املش
  مشاريع التشريعات إلزامية، مبا يضمن االستماع إىل وجهات نظر متنوعة.

    
وتشــارك الدول األطراف بانتظام يف العديد من أنشــطة التوعية مبكافحة الفســاد. وتشــمل   -٦٤

ـــــية وفعاليات خاصـــــة يف املدارس ومحالت تدريبية وإعالمية متواترة  ـــــطة مناهج دراس تلك األنش
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شكل مكثف  ساد وتقارير دورية. وتنخرط منظمات املجتمع املدين ب وبرامج تلفزيونية ملكافحة الف
  وتنسيق أنشطة التوعية. إال أنه ال تتوافر إحصاءات عن أثر تلك التدابري. يف استضافة

غالبية الدول تشــريعات وفيما يتعلق حبرية نشــر وتعميم املعلومات املتعلقة بالفســاد، تنص   -٦٥
األطراف على حرية الصـــحافة، ولكن مع تقييدات قانونية من أجل محاية املصـــاحل املشـــروعة مثل 

عام واأل ظام ال يدات. ويف الوقت نفســـــــه، الن نات عن تطبيق تلك التقي يا من الوطين. وال تتوافر ب
أشارت االستعراضات إىل أن حرية الصحافة تبدو مقيدة يف بعض الدول األطراف، على الرغم من 

  وجود أحكام هبذا الشأن يف التشريعات الوطنية.
غ ســــلطات مكافحة الفســــاد وتوفر غالبية الدول األطراف عددا من اآلليات لتيســــري إبال  -٦٦

من االتفاقية، منها املواقع الشـــبكية، أو الربيد أو الوســـائل  ١٣بالشـــكاوى، وفق ما تقتضـــيه املادة 
اإللكترونية، أو األرقام املجانية، أو اخلطوط الساخنة والتطبيقات املتنقلة. واستبينت يف مجيع الدول 

إلبالغ دون الكشـــــف عن اهلوية وأن هذا األطراف تقريبا ممارســـــة جيدة تتمثل يف أنه يســـــمح با
  اإلبالغ حيظى باحلماية.

    
  )١٢القطاع اخلاص (املادة   -هاء  

اعتمدت الدول األطراف املســـــتعَرضـــــة تدابري ملنع الفســـــاد يف القطاع اخلاص بدرجات   -٦٧
متفاوتة. واعتمدت معظم الدول تشــــريعات وطنية تنظم شــــؤون الشــــركات، فضــــال عن معايري 

راجعة احلسابات. وبوسع بعض الدول أيضا أن تطبق معايري املحاسبة الدولية مباشرة للمحاسبة وم
  على الكيانات التجارية.

وتعمـل غـالبيـة الـدول األطراف على تعزيز التعـاون بني أجهزة إنفـاذ القـانون وكيـانـات   -٦٨
طات إنفاذ القطاع اخلاص، من خالل التشريع أو املبادرات اخلاصة. فعلى سبيل املثال، أسست سل

القانون وكيانات من القطاع اخلاص يف إحدى الدول مبادرات مشــــتركة لوضــــع اســــتراتيجيات 
مشــتركة ملكافحة الفســاد، يف حني وقعت وكالة مكافحة الفســاد يف دولة أخرى مذكرات تفاهم 
ــــــاد. وعالوة على ذلك، متنح وزارة الداخلية يف  مع تســــــع رابطات من القطاع اخلاص ملنع الفس

الدول أيضــا مكافآت مالية لكل من يتعاون مع الســلطات ويقوم باإلبالغ عن املمارســات إحدى 
غري القانونية والفاسدة. بيد أن االفتقار إىل املوارد الالزمة لتطوير تعاون منهجي مع القطاع اخلاص 

  اعترب حتديا يف عدد قليل من الدول.
غالبية الدول طائفة متنوعة من ومن أجل صــــــون نزاهة كيانات القطاع اخلاص، اعتمدت   -٦٩

املعايري والقواعد اإلجرائية، مثل مدونات لقواعد الســلوك ومتطلبات خاصــة باالمتثال وقواعد بشــأن 
حوكمة املنشآت التجارية، وآليات لتنظيم تضارب املصاحل يف القطاع اخلاص. وباإلضافة إىل ذلك، 

شركات أو مبادئ توجيهية يف هذا الصدد. فإن عددا من الدول لديها مدونة حمددة بشأن حوكمة ال
  بلدا، عينت هيئات أو سلطات خاصة لإلشراف على حوكمة الشركات. ٢٠ويف أكثر من 
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حتتفظ بســــجالت هي متطلبات خاصــــة بتســــجيل الشــــركات، وعديدة دول  واعتمدت  -٧٠
للشــركات متاحة لعامة الناس هبدف تعزيز الشــفافية لدى كيانات القطاع اخلاص. كما أنشــأ عدد 
سجالت خاصة للمالكني املنتفعني. ويف عدة دول، ميكن أن يفضي عدم تسجيل  قليل من البلدان 

صــناديق االســتئمانية، ال تكون . غري أن بعض الترتيبات القانونية، مثل العقوبات جنائيةالكيان إىل 
  مشمولة بالكامل بأحكام التسجيل، وأصدرت توصيات هبذا الشأن.

ويتوافر قدر حمدود من املعلومات بشأن الرقابة العمومية على استخدام كيانات القطاع اخلاص   -٧١
ملادةلإلعانات والرخص اليت متنحها الســــــلطات العمومية لألنشــــــطة التجارية ( ) (د) من ٢(  ١٢  ا

ــفافية يف هذا املجال. وقد وضــعت يف أكثر من نصــف الدول لوائح  االتفاقية). وقد أوصــي بتعزيز الش
تنظيمية بشــــــأن القيود املفروضــــــة على عمل املوظفني العموميني بعد انتهاء اخلدمة، وإن مل يكن لدى 

ثال ( مان االمت فاذ لضــــــ ية إن لدول آل ملادة بعض ا لدول من االت) ه(  )٢(  ١٢ا عدد من ا ية). ويف  فاق
األخرى، استبينت حتديات فيما يتعلق مبحدودية نطاق القيود املفروضة على عملهم بعد انتهاء اخلدمة. 
فعلى ســـبيل املثال، فرض بلد واحد قيودا مؤقتة متنع املوظفني من العمل كممثلني لشـــركات قد يكون 

  إال على كبار املوظفني.ينطبق   هلا تضارب حمتمل يف املصاحل، وإن كان ذلك ال
ــــــبة ومراجعة   -٧٢ ــــــكال خمتلفة، معايري للمحاس ــــــت مجيع الدول األطراف تقريبا، بأش وأرس

احلسابات يف القطاع اخلاص. وتعتمد نصف هذه الدول على قوانينها ولوائحها التنظيمية الوطنية، 
  يف حني ميكن لبقية الدول تطبيق املعايري الدولية ذات الصلة.

وتفرض غالبية الدول األطراف جزاءات قانونية على انتهاك املتطلبات اخلاصــــــة مبســــــك   -٧٣
الدفاتر والســــــجالت. وينص على هذه اجلزاءات يف قوانني خمتلفة، منها القوانني اجلنائية والقوانني 

) من ٣( ١٢اليت تنظم الشــــركات وممارســــات املحاســــبة أو مراجعة احلســــابات. وتنفيذا للمادة 
، تطبق معظم الــدول األطراف عقوبــة جنــائيــة على جرائم معينــة، مثــل التزوير وتزييف االتفــاقيــة

ــــــتخدام وثائق مزيفة وإتالف وثائق األعمال التجارية. بيد أن  يف  املذكورة األفعالالوثائق واس
شاء حسابات خارج الدفاتر وإجراء معامالت دون ٣(  ١٢  املادة تدوينها يف ) من االتفاقية، مثل إن

الدفاتر أو دون تبيينها بصـــــورة وافية واإلتالف املتعمد للمســـــتندات املحاســـــبية قبل املوعد الذي 
يفرضــه القانون، مل تكن مجيعها جمرمة. وخيضــع هذا الســلوك لدفع غرامات، ويف دول قليلة، ميكن 

  حتميل كيانات القطاع اخلاص املعنية مسؤولية منفردة أو مشتركة.
ظر أكثر من نصــــــف الدول بوضــــــوح حي) من االتفاقية، ٤( ١٢تعلق بتنفيذ املادة وفيما ي  -٧٤

اقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء الضريبـــــــي. وقد أصدرت توصيات لبقية الدول اليت 
  تتناول تشريعاهتا هذه املسألة.  ال
يف مجيع الدول تقريبا  ، اســـتبينت ثغرات١٢وفيما يتعلق بالفوارق اإلقليمية يف تنفيذ املادة   -٧٥

زاهة يف خمتلف املجموعات اإلقليمية، وال ســــيما فيما يتعلق بضــــعف معايري وإجراءات صــــون الن
  والشفافية واملساءلة لدى كيانات القطاع اخلاص.
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  )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة   -واو  
من االتفاقية،  ١٤يق املادة أشــارت مجيع الدول األطراف إىل تشــريعات خمتلفة فيما يتعلق بتطب  -٧٦

منها قوانينها املخصـــصـــة ملكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب والقوانني املكملة اخلاصـــة بقطاعات 
معينة، وقدمت معلومات مفصــــلة عن نظمها الرقابية واإلشــــرافية. وبوجه عام، تتضــــمن تشــــريعات 

شأن حتديد هوية ا ضمن مجلة أمور أحكاما ب لزبائن واملالكني املنتفعني، وتوخي مكافحة غسل األموال 
احلرص الواجب بشـــأن الزبائن، وحفظ الســـجالت، واإلبالغ عن املعامالت املشـــبوهة. ويف كثري من 
الدول، تشـــمل هذه التشـــريعات أيضـــا تدابري إلنفاذ القوانني املعنية جبرائم غســـل األموال. وفيما يتعلق 

  ري من الدول عن إنشاء سجالت خاصة.بتحديد هوية املالكني املنتفعني، أبلغ عدد صغ
ويف معظم البلدان، يطبق هنج قائم على تقييم املخاطر وفقا للممارســـات الدولية. وعلى الرغم   -٧٧

أصدرت توجيهات لتحقيقه يف املمارسة  أهنامن أن بعض الدول ال توضح هذا النهج يف تشريعاهتا، إال 
الدرجات املختلفة من توخي احلرص الواجب املطبقة على العملية. ويقضــــــي هذا النهج بأن تكون 

الزبائن واملعامالت واألنشــطة متناســبة مع املخاطر املتعلقة بغســل األموال. وقد أصــدرت توصــيات يف 
يف  ٧٠أجنزت حنو   عدة حاالت ال يســتخدم فيها هنج قائم على تقييم املخاطر اســتخداما مباشــرا. وقد

هي يف ســـــبيلها إىل إجنازها،   الوطنية للمخاطر فيما يتعلق بغســـــل األموال أو املائة من البلدان تقييماهتا
نتائج التقييمات على اإلنترنت. واســــــتنادا إىل نتائج التقييمات الوطنية  بلدان عديدة منهاونشــــــرت 

  للمخاطر، وضعت عدة دول أيضا استراتيجيات وطنية ملكافحة غسل األموال وخطط عمل متوافقة.
ويوجد بعض االختالف بني الدول املستعَرضة فيما يتعلق بتعيني سلطاهتا املعنية باإلشراف   -٧٨

على املصـارف واملؤسـسـات املالية غري املصـرفية. فقد عينت بعض الدول هيئات خمتصـة لإلشـراف 
سلطة اإلشرافية  على خمتلف القطاعات، يف حني أنشأت دولة واحدة هيئة للسوق املالية بصفتها ال

لوحيدة واملتكاملة واملســتقلة. وتشــمل الكيانات اخلاضــعة اللتزامات مكافحة غســل األموال بوجه ا
عام املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية. ويف عدد كبري من البلدان، تشمل الكيانات امللَزمة 

ذات  أيضــــا منشــــآت ومهنا غري مالية معينة. غري أن بعض الدول مل تدرج مجيع املنشــــآت واملهن
الصلة وفقا لتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وقد أصدرت توصيات يف هذا الشأن. 

ـــراف، عدد من الدول أيضـــا اجتماعات  نظم ولتيســـري التعاون بني خمتلف الســـلطات املعنية باإلش
  ومنصات للتنسيق على الصعيد الوطين، وهو ما اعترب ممارسة جيدة.

دول األطراف تقريبا وحدات اســتخبارات مالية. ويف كثري من احلاالت، وأنشــأت مجيع ال  -٧٩
تكون هذه الوحدة عبارة عن هيئة ذات طابع إداري، تندرج ضمن نطاق سلطات خمتلفة يف الدول 

أعضــاء يف جمموعة  املســتعَرضــة املشــمولة بالعيِّنةدول اليف املســتعَرضــة. وغالبية الوحدات املوجودة 
ات االســتخبارات املالية. وبعض تلك الوحدات أيضــا أعضــاء يف جمموعات إقليمية إيغمونت لوحد

فيها. وبوجه عام، تكون الكيانات امللَزمة مســـؤولة عن  مراقبونلوحدات االســـتخبارات املالية، أو 
تقدمي تقارير عن املعامالت املشـــــبوهة إىل تلك الوحدات. وأفادت الدول أيضـــــا بأن الســـــلطات 
الرقابية واملعنية بإنفاذ القانون املســــــؤولة عن مكافحة غســــــل األموال تتعاون وتتبادل املعلومات 

  بنشاط على الصعيدين املحلي والدويل.
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   ٤اإلطار 
  من االتفاقية ١٤املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ الفصل املادة 

جيه لتيســـــري التعاون بني نظمت عدة دول أطراف اجتماعات للتنســـــيق أو منصـــــات أو جلان تو
سامهة عدد من الدول يف تنمية  سة جيدة م ستبينت كممار سلطات املعنية باإلشراف. وا خمتلف ال
وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال مكافحة غســـل األموال، مبا يف ذلك توفري ســـلســـلة من 

بإنشـــاء ســـجالت  برامج التدريب لبلدان أخرى. وباإلضـــافة إىل ذلك، أشـــيد على نطاق واســـع
  للمالكني املنتفعني وحفظها.

    
وذكرت مجيع البلدان تنفيذ قواعد أو تدابري لرصد حركة النقود والصكوك حلاملها القابلة   -٨٠

للتداول ذات الصلة عرب احلدود. وعادة ما تستند عملية الرصد هذه، اليت تقوم هبا أساسا السلطات 
يورو. وميكن  ١٠ ٠٠٠دوالر أو  ١٠ ٠٠٠إبالغ منطية تبلغ اجلمركية، على اإلقرارات، مع عتبة 

تطبيق جزاءات مثل الغرامات والســجن واحلجز واملصــادرة يف كثري من البلدان على عدم التصــريح 
با عما لديها من متطلبات خمتلفة بشـــــــأن  أو التصــــــريح الكاذب. كما أبلغت مجيع الدول تقري

لك التدابري اخلاصــــــة باجلهات القائمة بتحويل األموال. التحويالت اإللكترونية لألموال، مبا يف ذ
ما أن   غري ية دائ ملال ــــــســـــــات ا لدان، ال يطلب من املؤس نه يف بعض الب قاتطبق أ على  معززا تدقي

التحويالت الربقيــة اليت حتتوي على معلومــات غري كــاملــة، ويف عــدد قليــل من البلــدان األخرى، 
ــياء النفيســة لتنظيم   ال . وقد أصــدرت توصــيات هبذا مالئمختضــع خدمات حتويل األموال أو األش

  الشأن يف احلالتني.
ــــــارت دول كثرية إىل عضــــــويتها يف فرقة العمل املعنية باإلج  -٨١ راءات املالية أو اهليئات وأش

املعنية بتقييم تدابري مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب  اإلقليمية املماثلة هلا، مثل جلنة اخلرباء
التابعة ملجلس أوروبا، وفريق آســـــيا واملحيط اهلادئ املعين بغســـــل األموال، وفريق العمل احلكومي 

ـــــل األموال يف غرب أفريقيا، فر ـــــرق أفريقيا الدويل ملكافحة غس ـــــل األموال يف ش يق مكافحة غس
تســـم العدد الكبري من يواجلنوب األفريقي، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية. و

التوصــــيات اليت أصــــدرت يف هذا الشــــأن بنفس األمهية فيما يتعلق بتدابري املتابعة الرامية إىل معاجلة 
بينت يف التقييمات اليت أجرهتا فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية الثغرات أو التحديات اليت اســــــت

  واهليئات اإلقليمية املماثلة هلا.
وفيما يتعلق بالتعاون العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي بني خمتلف السلطات   -٨٢

ا املعنية ألغراض مكافحة غسل األموال، أشارت دول أطراف كثرية إىل إمكانية قيام وحداهت
املعلومات مع الســـلطات الوطنية أو  بتبادلباالســـتخبارات املالية، اســـتباقيا أو عند الطلب، 

نظرياهتا األجنبية. وإىل جانب ذلك، ميكن لعدد من الدول أن يقدم املســـاعدة باالســـتناد إىل 
ية أو من خالل حمافل متعددة األطراف، مثل جمموعة  نائ إيغمونت، وفرقة العمل اتفاقات ث

  املعنية باإلجراءات املالية، واإلنتربول.



CAC/COSP/IRG/2020/3
 

22/22 V.20-02036 
 

ــــــتبني  -٨٣ من االتفاقية يف دول  ١٤املزيد من الثغرات يف تنفيذ املادة  وعلى وجه اإلمجال، اس
املجموعة األفريقية، وجمموعة آســــــيا واملحيط اهلادئ، وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. 

ية وجود ثغرات خاصـــة ببلدان معينة يف القواعد التنظيمية واإلشـــرافية وتشـــمل التحديات الرئيســـ
اخلاصــة مبكافحة غســل األموال، وقصــور يف تنفيذ املعايري والتوصــيات الصــادرة عن هيئات الرصــد 

  الدولية األخرى.
 


